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کاسیر به مانند کانت ،تنها مسیر شناختِ انسانی را از راه فرمهايی از مفاهیم ذهنی و انتزاعی که در واقع ابزارهاا شاناختی
انسان هستند ،میدانست؛ اما از سويی ديگر و عمیقاً معتقد بود که اين فرمها تنها باه الگوهاا عقننای موادود نیساتند،
بلکه فرمها و الگوها غیرعقننی نیز در فرآيندِ معرفتِ انسانی نقش دارند ،چرا که منطاِ آاااهیبخاش انساانی ،پیوساته
عقننی نبوده است و حواس و عواطف نیز در شاک بخشای واور هاا شاناختی او دخیا باودهاناد .در ايان میاان و
«اسطوره» را به عنوان يکی از ابتدايیترين فرمها شناختی انسان به ما عرضه میدارد و به معرفی ويژاایهاا و موتواهاا
اين فرم از معرفتِ انسانی میپردازد .هدف اولی اين مقاله ،تفکیک و اليهبند موتواها معرفی شاده توساک کاسایر از
اين شک معرفتی بر پايۀ سه شاخصۀ «ثابت بودن»« ،بنیادين بودن» و «استرۀ نفوذ» آنها بر ديگر موتواها میباشد.
در نتايج اين پژوهش که بر پايۀ بازخوانی دقیِ انديشهها کاسیرر در اين خصوص انجام ارفت ،موتواهاا دساتگاهِ
شناختی آااهی اسطورها در قالب پانج الياۀ «تقابا بنیاادين»« ،قاوانین»« ،واساطههاا»« ،مقاوال وياژه» و «ادراکاا » از
يکديگر تفکیک ارديد؛ بر اين اساس تمامی اين موتواها بر پايۀ تقاب بنیادين «مقدس /نامقدس» که هساتۀ مرکاز ايان
آااهی را اشغال کرده است ،شک می يابند؛ همچنین اين موتواها بر پايۀ میازان نزديکای باا هساتۀ مرکاز ايان دساتگاه
شناختی ،دارا ثبا بیشتر و نیز تاثیراذار استردهتر بر اليهها بیرونی و پس از خود هستند.
کلید واژهها :آااهی اسطوره ا  ،کاسیرر ،معرفت شناسی
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مقدمه
تعدد فرمها معرفتی انسان و شناخت چهارچوبهها و ويژاای هاا هار ياک از آنهاا ،دغدغاۀ بنیاادين ارنسات
کاسیرر در شک دادن به مطالعا و پژوهشهايی متنوع ،استرده و عمیِ از ساو و باود .کاسایرر بار ايان
باور بود که شناختشناسی عمومی (عقلگرا) با فرم و مودوديتهاا سانتیاش ،اسااس روششناسای کااملی
برا علومانسانی ارائه نمیدهد؛ لذا میبايست مباحث شناختشناسی دامنۀ استردهتار پیادا کناد و باه اا
بررسی قضايا عمومی شناختِ «علمی» از هان ،شک ها مختلف «فهم و ادراک انسانی» از يکديگر متماايز
شوند و هر يک از اين شک ها از لواظ هتایر و ساختار منطقی خودشان مورد مطالعه قارار ایرناد؛ فقاک
هنگامی که چنین ريختشناسیا از ذهنیتِ انسان الاق در خطوط کلی آن ارائه شود ،مایتاوان امیاد داشات
که به رهیافتِ روش شناسی قاب اعتمادتر و واضوتر برا هر يک از علوم انساانی دسات مایياابیم؛ کاسایرر
همانند استاد خود ،کانت ،0شناختِ انسان را تنها از راه وور هاايی از مفااهیم ذهنای و انتزاعای کاه در واقاع
ابزارها شناختی هستند ،میسر میدانست ،اما راه و در ايی از راه کانت دا میشود که به زعم کاسیرر اين
وور ها تنها به الگوها عقننی مودود نیستند ،بلکه مفاهیم و الگوها غیرعقننی نیز در ايان میاان دسات-
اندرکارند ،چرا که منطِ آااهیبخش انسانی پیوسته عقننی نباوده اسات و حاواس و عواطاف انساانی نیاز در
شک بخشی وور ها شناختی او دخی بودهاند .به بیان ديگر «کاسیرر ساختار واحد برا خِارد بشار قائا
نیست؛ بلکه خِرد را مرکب از موزايیکِ نیروها اوناااون فرهنگای مایپنادارد» (ماوقن .) 01: 031،ارنسات
کاسیرر دامنۀ مسئلۀ شناخت را به قلمروهايی از تجربۀ انسانی استرش داد که در وهلۀ نخست با عاطفه ،تخی و
حافظه ارتباط داشتند ،يعنی قلمروهايی که موضوع پژوهش رشتهها متنوع علومانسانی بودند (همان  .) :و
طی پژوهش هايی که در قلمرو اونااون انجام داد به تدريج دريافت که مفاهیم علوم طبیعی فقک ياک الياه از
معنا را شام میشوند و بر اين عقیده بود که فلسفۀ سیستماتیک بايد از نظريۀ شناخت (به شاک کاانتی) بسایار
فراتر رود و تصور هان را از يکسونگر علم طبیعی رهاا ساازد و تماامی فارمهاا شاناختی انساان را ادراک
نمايد .کاسیرر اين شناخت تجربی و در عین حال سمبلیک را در فرمهاا تجربای «زباان»« ،اساطوره»« ،هنار» و
«علم» ستجو میکند .به بیان سادهتر ،و تنش میکند تا الگو اساساً شناختی انديشه که بار پاياۀ «علام» بناا
شده بود را به ديگر فرمها سمبلیک تجربه ،يعنی به زبان ،هنر و اسطوره نیز تعمیم دهد و بر همین پايه ،بخاش
اعظمی از عمر پرمايۀ کاسیرر به معرفی اين شک ها متفاو شناختی سپر شد .در ايان میاان يکای از اولاین

_____________________________________________
1- Ernst Cassirer
2- Epistemology
3- Emmanuel Kant
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فرمها شناختی معرفی شده از سو و «اسطوره» است .به زعم کاسایرر ،انساان بارا آاااهی و شاناخت از
خويش و دنیا پیرامونش ،به يکباره از تعق و وور ها عقلی آغاز نکردهاسات؛ انساان پایش از آنکاه باه
منطِ متعالی و سیستماتیک عقننی دست يافته باشد ،دورها طوالنی از زندای خويش را باا معرفتای ابتادايی
سرکرده است که اين فرم آغازين معرفتِ انسانی توت عنوان «آااهی اسطورها » به ماا معرفای مایشاود .باه
عقیدۀ و شناخت و معرفت فلسفی و عقننی بشر برا رسیدن به اين ايگاه اماروز  ،دورها طاوالنی را در
آن شک از آااهی سپر کردهاست.
هدف از نگارش اين مقاله ارائۀ تبیینی ساختار و روشن از آااهی اسطورها و اليهبند موتواهاا ايان
شک معرفتی بر پايۀ سه شاخصۀ «ثابت بودن»« ،بنیادين بودن» و «استرۀ نفوذ آنها بر ديگر موتواهاا» اسات ،بار

اين اساس و با بررسی و واکاو دقیِ انديشهها کاسیرر در اين خصوص ،دستگاهِ شناختی آااهی اساطوره-
ا در قالب پنج اليۀ «تقاب ارزشی بنیادين»« ،قوانین»« ،واسطهها»« ،مقوال ويژه» و «ادراکا » معرفی میشود.
 1ـ جایگاه فرمهای سمبلیک در شناختشناسي کاسیرر
همچون هر انديشمند پروردۀ مکتب کانت ،مهمترين موضوعی که در فلسفه تو ه کاسیرر را به خود لاب کارد،
مبوث معرفت شناسی و بازشناخت عناور تشکی دهنادۀ شاناخت و چگاونگی تکاوين و تکاما خارد و حادود
توانايی و کارآيی آن بود .او بیشترين بخش عمر پر بار خويش را به فلسفۀ معرفت اختصاص داد .امروزه مایتاوان
نوشتهها فراوان کاسیرر و نیز آثار تاريخیاش را به عنوان نبهها مختلف يک برنامۀ فکر استرده معرفای
نمود« :يعنی فهم حیا ِ تاريخی انسان به طور فلسافی» (ماوقن .) 1 : 031 ،انديشاههاا و پیچیادهاناد ،زيارا
تنش ها او در هت ارائۀ بینش ترکیبای دياد در خصاوص رابطاۀ واور هاا اوناااون شاناخت در
فرهنگ انسانی بوده است که مخرج مشترک تمام ايان قلمروهاا و واورتها شاناختی ،را سامبلیک (نماادين)
بودن میدانست .به عقیدۀ کاسیرر خصلت سمبلیکِ واکنشها و بیان انسانی در روند اعتن و نمو فرهنگ انسانی
توولی عظیم بود به طور که اين شیوۀ بیان سمبلیک ،و ه اشتراک همه فعالیاتهاا فرهنگای انساان مانناد:
اسطوره ،شعر ،زبان ،هنر و علم است .آنچه «بیان سمبلیک» را از بیان معمول متمايز میکند تو ه به ايان مسائله
است که «بیان سمبلیک» بیرونی شدن موض نیست ،بلکه متراکم شدن است« .در زبان ،اسطوره و هنر ،عواطف
ما فقک به اعمال موض مبدل نمیشوند ،بلکه آنها به آثار مبدل میاردند .اين آثار موو نمیشوند؛ بلکه پايدار
و پابر ا میمانند؛ به عبار ديگر بیان سمبلیک میتواند لوظها

اودان شود» (کاسیرر3 : 03 ،

و .) 1

_____________________________________________
1 -Mythical knowledge
2- Works
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از اين ديدااه ،فلسفۀ وور ها سمبلیک ،نوع تازها از تفکر را ارائه میدهاد .طباِ تعرياف ،واور هاا
سمبلیک به «...هر اونه انرژ روح اطنق میشود که از طريِ آن موتوا ذهنی معناا باا نشاانها موساوس و
ملموس مرتبک میاردد» ( )Cassirer, 1953:14بارا درک بیشاتر فلسافۀ واور هاا شاناختی و سامبلیک
کاسیرر ،آااهی از سه پیشفرض ضرور میباشد:
ا نخست ،شناخت علمی الگويی عام و امع برا آااهی انسان ارائه نمیدهد ،بلکه شناختِ انسانی شاک -
ها اونااون ادراک هان را شام میشود (.)Cassirer, 1957:13
ا دوم ،شیوهها مختلف فهم ما از هان ،از طريِ وور ها سمبلیک مختلف توقاِ مایپاذيرد کاه هار
يک از اين وور هاا شاناختی  ،اواول سااختار خاود را دارد و اواول سااختار هار واور باه اواول
ساختار ديگر وور ها فروکاستنی نیست و بشر از طريِ اين وور ها شناختی ،نبۀ خاوی از «واقعیت»
را درک میکند (.)Cassirer, 1953:78
ا سوم ،در اين شیوهها غیرعقننی درک انسان از هان ،بر و ه احساسی و عااطفی و اودِ بشااار تاکیاد
میشود (کاسیرر.) 61 : b 013 ،
 2ـ اسطوره از منظر کاسیرر
«اسطوره» از موضوعا مهمی بوده اسات کاه از ديادااهها مختلاف و از ساو انديشامندانی بازر

ماورد

مطالعه قرار ارفته است ؛ اين مکاتب و رويکردهاا متناوع اساطورهشاناختی هار کادام ويژاایهاا فرمای،
موتوايی و کارکرد ويژها را برا آن قائ شدهاند .0از سو ديگر هیچ رشتها از دانش بشر را نمیتوان

_____________________________________________
 در واقع هر پژوهشگر در اسطوره چیزهايی میيابد که با آن آشنايی بیشتر داشت و مکتبها مختلف در آينۀ ادويیاسطوره تنها چهرۀ خود را می ديدند .زبان شناس در آن دنیايی از واژهها و نامها میديد ،فیلسوف ،فلسفۀ بدو میيافت و روان-
پزشک ،عوارض عصبی پیچیده و الب تو هی مشاهده میکرد (کاسیرر .)61 : 03 ،
2- Mythology
 -0از اين میان  0مکتب دارا اهمیت بیشتر باشند که عبارتند از:
ا مکتب يا ديدااه پديدارشناسی اساطیر که مهمترين نماينده آن میرچا الیاده می باشد؛ در اين مکتب اسطوره به عنوان يک امر
حقیقی و باور دينی و اعتقاد مو وديت می يابد .بر مبنا آموزه ها اين مکتب ،اسطوره عبار است از روايتی در باب ايزدان و
فرشتگان و به طور کلی در باب مو ودا ايزد و مافوق طبیعی(الیاده: 015 ،

).

ا مکاتب و ديدااهها روانشناسی که نماينداان شاخص آن فرويد و يونگ می باشند؛ از ديدااه آنها اسطوره ها روياها

معی

می باشد که متکی به کهن الگوها می باشد (البته فرويد و يونگ دارا اختنفاتی نیز در اين مورد می باشند).
ا ديدااه سوم ديدااه ها شناخت شناسانه و در عین حال سمبلیک است که بنیانگذار آن فردريش کروزر بوده و مهمترين نماينده
آن ارنست کاسیرر می باشد
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سراغ ارفت که در آغاز پیدايش خود با اسطوره ممزوج نبوده باشد؛ بنیان علم شیمی از کیمیاار پديد آماد؛
نجوم و ستارهشناسی از طالعبینی سر بر کشید؛ آفرينشها هنر همه به نوعی از دل اسطوره بیرون آمدهاناد و
مسئلۀ منشاء زبان از منشاء اسطوره داناشدنی است .در خصوص فلسفه نیز هر چند تفکر فلسفی از نفی اسطوره
آغاز اشت؛ اما نبايد اين حقیقت را از نظر دور داشت که دايی تفکر فلسافی و تفکار اسااطیر در سارزمین
يونان ،يعنی همان کانون ستر ترين و سرشارترين انديشهها اساطیر  -فلسفی ،انجام پذيرفت به طور کاه
حتی با استرش و رشد فلسفه در اين سرزمین ،زندای مردم ،آمیخته و سرشار از نگرشهاا اساطورها باود.
کمتر ملتی را میتوان يافت که در فرهنگش اين همه ايدهها ،شخصیتها و هساتیهاا اساطورها خلاِ شاده
باشد و شگفتا که فلسفه يا دانش و بینش علمی و عقلی ،درست در همین سرزمین زاده شده است.
تنها راه تفهیم اين شگفتی ،پذيرش اين واقعیت است که زايش فلسفه را در بطن اسطوره،

چون يک پیآمد منطقی بوده و برمبنا اين واقعیت به اين نتیجه رهنمون شاد کاه زمیناه-
ها انديشه عقلی و فلسفی ،از سو اسطوره فراهم اشته است (ضیمران.)55 : 031 ،

در يک چشمانداز کلی ،مفاهیم اساسی شناخت (مانند :مکان ،زمان ،عدد) ،مفهوم قانون و مفاهیم ا تماعی
(مانند مالکیت) خود را به تدريج و به کند از اسطوره منفک و رها ساختند .بر همین اساس است که کاسایرر
معتقد بود که « آنچه در مطالعۀ اسطوره مهم است موتوا آن نیست بلکه معنايی است که اسطوره برا آااهی
انسان دارد و قدرتی است که بر آااهی انسان اعمال میکند»(کاسیرر .)16 : b 013 ،نیرويی که وامع زيااد
را مضمو کرده و وامع بسیار را بر پا داشته است .شايد مهمترين مر اع در شناساايی ديادااه کاسایرر در
خصوص اسطوره را مایبايسات در کتااب «اساطورۀ دولات » و

ساتجو نماود ،اايی کاه و از فاشیسام،

کمونیسم و تاحدود ناسیونالیسم به عنوان «اسطوره»ها سیاسی مخرب و در عین حال پرقدر ياد میکناد و
به اين نکته اشاره دارد که در يک برهۀ زمانی« ،انديشۀ اسطورها پاس از مباارزها شاديد و کوتااه ،پیاروز
قطعی و آشکار بر انديشۀ عقننی بهدست آورده است و بدينترتیب انديشۀ عقننای تسالیم خطرنااکتارين
دشمن خود میشود» (کاسیرر .)61 : 03 ،بناابراين و پاژوهش در خصاوص اساطوره را باه شاک متفااوتی
وور بند میکند ...« :پیش از آنکه بتوان توضیح داد اسطوره چگونه عم میکناد ،باياد دانسات اساطوره
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 البته بعد از يونان باستان ،دايی « هان اسطوره» و « هان فلسفی و عقننی» برا قرنهايمتماد ادامه پیدا کرد و هر يک از ايندو در ظاهر ،مسیر خود در پیش ارفت تا اينکه کاسیرر با دانش استرده و در عین حال ژرفی که از معارفِ بشر داشت با رويکرد
تازه ا به اين وور ِ کهن ادراک بشر نگريست و حلقۀ پیوند تفکر اسطورها را با تفکر منطقی و عقلی پیدا کرد و دريافت که
اسطوره نیز همچون مفاهیم عقلی و علمی و منطقی ،اونه ا از معرفتِ انسانی بوده است که بشر در بخش دراز از عمر خويش
هان و هستیها پیرامونیاش را از راه آنها و به يار آنها شناسايی میکرد (کاسیرر.)10 : 03 ،
2- The Myth of the State.
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چیست؛ فقک زمانی که به بینشی روشن و واضح درباره ماهیت کلی اسطوره دستيافته باشیم ،می توانیم بارا
معلولها و پیآمدها ويژۀ آن تبیینی بیابیم» (کاسیرر.)61 : 03 ،
کاسیرر اسطوره را به عنوان يکی از ابتدايیترين و در عین حال مهمترين فرمها معرفتی انسان به ما عرضه
میدارد ،که به همراه زبان ،عمر طوالنی به اندازۀ حیا بشر دارند .و با مفروض دانستن اين بینش که «هر
تصور و تصوير بر انسان ،فرمی سمبلیک دارد» ( ،)Cassirer, 1953و بر ايان نظار باود کاه انديشاۀ فلسافی
انسان ابتدايی با بیانی سمبلیک آغاز شد و همان انسان ،آااهی و شاناخت خاود از هاان پیراماون را باه زباانی
سمبلیک از طريِ اسطورهها بیان نموده است (کاسیرر)1 : a 013 ،؛ و منشااء اساطوره را ناه از فرااردهاا
عقلی بلکه از عواطف بشر میداند .اما از سو ديگر معتقد است که همۀ آن نظريههايی که منوصاراً عاطفاه را
منشاء پیدايش اسطوره میدانند يک نکته اساسی را در نظار نمایایرناد؛ اساطوره را نمایتاوان عاطفاۀ مواض
توویف کرد؛ زيرا که اسطوره« ،بیان» (سمبلیک) عاطفه است ،بیان يک چیز ،خود آن چیز نیسات .اساطوره از
ديدااه کاسیرر« ،عاطفها است که به تصوير مبدل شده است .مبدل شدن عاطفاه باه تصاوير ،مساتلزم تغییار
بنیادين است .آنچه تا به حال به طور مبهم و تاريک احساس میشد اکنون شک معینی میایرد ،آنچاه حاالتی
انفعالی داشت اکنون فراارد فعال میشود» (کاسیرر.) 1 : 03 ،
لذا اسطوره با تمامی ا زا تشکی دهندۀ آن ،شک و بیانی از معرفتِ انسانی است .اما و اسطوره را فرمی
از شناختِ موافظهکار افراطی میداند که در تقاب با فرمها شناختی هنر و علم قارار مایایرناد کاه خواهاان
نوآور و خنقیتند  .به عقیدۀ کاسیرر همه فرمها سمبلیک شناختی ،نیروهايی ا تماعی هستند که میان مردم
برا ايجاد اتواد يا اختنف عم میکنند .تفاو میان وور ها سمبلیک را نمیتوان از میان بارد ،آنهاا در
او سازش ناپذيرند و شديدترين اين اختنفها نیز میان فرم اسطوره و علم برقرار است .بطوريکه کاسایرر در
لد دوم فلسفه وور ها سمبلیک برا تفهیم فرم آااهی اسطورها  ،ويژایها آن را باا شاناخت علمای
قیاس میکند.
 3ـ محتواهای دستگاهِ شناختي «آگاهي اسطورهای» از منظر کاسیرر
ادراکا و هان شک يافته در اساطیر از ديدااه کاسیرر ،موتواها و ويژایهايی دارد که فهم و پذيرش آنها با
معیارها دانش نظر امروز چندان آسان نیست .لذا اين اواول را مایبايسات در چاارچوب دساتگاهشاناختی
آااهی اسطوره ا مورد بررسی قرار داد و اين همان موضوعی است که به عقیدۀ کاسیرر ،شلینگ هام بار آن

_____________________________________________
 زبان هر دو تماي را در بر دارد يعنی هم موافظه کار است و هم نوآور (موقن) 1 : 031،2- Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
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تاکید داشته است:

 ...اسطوره نیز مانند علم و اخنق و هنر ،هانی مستق و خودبسامان میشود که واقعیت و
اعتبار آن را نمیبايست با معیارها خارج از قلمرو خودش سنجید ،بلکه میبايست آنها را
طبِ قوانین درونی و ساختار خود اساطوره درک کارد .هار تنشای در ايان هات کاه
هان اسطوره را به منزله هانی تبیین کند کاه واساطۀ هاان ديگار اسات ،ياا لبااس و
پوششی بر امر ديگر است ،يکبار و برا همیشه مردود اعنم میشود (شلینگ به نقا از
کاسیرر .)6 :b 013 ،

کاسیرر در معرفی اين شک از آااهی انسانی ،ويژایها و موتواهايی را به ما معرفی میکناد کاه آاااهی
اسطورها در چارچوبۀ اين ويژایها ،شناخت و ادراکا ِ انسانی را شک و هت میبخشد .هماناونه که در
مقدمه نیز اشاره شد ،هدف مقاله ارائه تبیینی ساختار و روشن از ايان فارم آاااهی و نشاان دادن ناوع ارتبااطِ
موتواها شک دهندۀ آن میباشد ،لذا در ادامه ويژایها معرفی شده از سو کاسیرر برا آااهی اسطوره-
ا  ،در قالب پنج اروهِ «تقاب ارزشی بنیاد »« ،قوانین»« ،واسطهها»« ،مقوال ويژه» و «ادراکا » مورد بررسای
قرار میایرند .تفکیک ويژایها آااهی اسطورها در قالب اين پنج ااروه بار مبناا شاخصاههاايی چاون
«بنیادين بودن»« ،ثابت بودن» و «استرۀ نفوذ بر ديگر موتواها اين آااهی» انجام ارفته است؛ بدين ترتیب که
هر چه از اداراکا اسطوره ا به سمت قوانین و هستۀ مرکز اين شک از معرفت حرکت کنیم  ،حضور ايان
شاخصهها سهاانه شديدتر میشود.
 3ـ 1ـ تقابلِ ارزشيِ بنیادین:
بر تمامی موتويا  ،ويژایها و ادراکا ِ آااهی اسطورها  ،يک او کلی حاکم است که ناوع و منشااء آن
با اوول کلی آااهی سیستماتیک علمی تفاو اساسی دارد؛ اين موتويا و ادراکاا  ،قلمارو خودبساامان و
خودموصور را تشکی می دهند و همه لون مشترکی دارند که از طريِ آن ،موتويا و ودِ تجربای و اماور
عام روزانه از يکديگر متمايز میاردند؛ اين لون مشترک ،بیانش را در میان امر « مقدس » و «نامقدس » مای-
يابد(موقن) 61 : 031 ،؛ اين طنین بنیاد (مقدس و نامقدس) بار هماۀ موتوياا آاااهی اساطورها  ،شاام :
قوانین ،واسطهها ،مقولهها و ادراکا خاص آن ،حکمفرماست .از طريِ همین تعین دواانه و ارزشی است کاه
تمامی واقعیت و همۀ رويدادها به تدريج در شبکه ا از روابک اسطوره ا در هم تنیاده مای شاوند .معرفات و
آااهی اسطورها  ،يکنواختی و همسان بودن موتويا ِ هستی پیرامونی را با معرفی بعضی تمايزا در «ارزش»

_____________________________________________
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و «مرتبه» بر هم میزند و به آنها شک و معنا خاص میبخشد؛ و بر اين اساس «تمامی واقعیت و همۀ رويدادها
بر پايۀ تقاب بنیاد مقدس و نا مقادس هساتی مایيابناد»(کاسایرر .) 1 : b 013،ايان روياۀ اساسای آاااهی
اسطوره ا  ،يعنی تقسیم اشیاء و امور به مقدس و نامقدس ،به هیچ و ه مودود و منوصر به آفرينشها وارفاً
ابتدايی و اولیۀ آااهی اسطورها نیست ،بلکه اين تمايز و هستیبخشی ،حتی در تصااوير و هیاا هاا متعاالی
اسطورها نیز قاب مشاهده است.
 3ـ 2ـ قوانین اسطورهای:
«قوانین اسطورها » ازينههايی هستند که درونیترين اليۀ آااهی اسطورها را شک میدهناد؛ ايان قاوانین را
میتوان بعد از تقاب بنیادين مقدس و نامقدس ،به عنوان مبنايیترين و ثابتترين موتواها آااهی اساطورها
برشمرد که تمامی شک ها و ادراکا اسطوره ا به نوعی متاثر از آنها هستند و استرۀ نفاوذ آنهاا در تماامی
هان شک يافته از اين آااهی مشهود است .اين قوانین سهاانۀ اسطورها عبارتند از « :زء ،همان ک اسات»،
«دال ،همان مدلول است» و « ا زا يک رابطه ،همسان هستند».
الف ـ یگانگي جزء با کل؛ آااهی اسطورها به عنوان ياک شاک معرفتای ابتادايی ،فاقاد آن طیافهاا
معنايی و روشن است که شناختِ تئوريک و علمی در مفهوم خود از ابژه را خلِ و ادراک میکند و بر پايۀ آن
قلمروها مختلف پديده ها و امور را از يکديگر متمايز کند و میان هان حقیقت و هان نمود ،خک متماايز
رسم کند؛ اسطوره کامنً در حضور بیواسطه ابژه به سر میبرد .با نگاهی به آثار شک يافته بر مبناا آاااهی-
اسطورها (به عنوان نمونه در روايا اساطیر اقوام اذشته) درمیيابیم که اين آااهی «...از تمايزاتی کاه در
نظر انديشۀ تجربی و علمی و ودشان ضرور مطلِ دارد ،چیز نمیداند»(همان )31 :؛ به عنوان نمونه آااهی
اسطورها فاقد خک ممیز میان تصَوُر و واقعیت است« .کُ » به عنوان يک ترکیب در انديشۀ علمای ،هماواره
از ا زايی حاو می شود؛ اما رابطۀ خاوی که اسطوره میان کُ يک شیء ماد باا ا ازا آن قائا اسات باا
ديدااهِ علمی که بر اساس آن کُ ناشی از ا زايش است ،کامنً متفاو است .بر مبنا يک قانون بنیاادين در
آااهی اسطورها  ،هیچ تمايز میان کُ با ا زايش و ود ندارد و « زء ،بیواسطه ،همان کُ است» (قاسمی،
)11 : 031؛ اسطوره فاقد شیوۀ تفکر تولی عِلّی است و نمی تواند آن خک مُقسمی را در اختیار داشته باشد که
میان کُ و ا زايش تماياز ايجاد  ،لذا در اين آااهی ،سرنوشت همۀ آنها اويی به هم اره خورده است؛ يعنای
«سرنوشت زء ،همان سرنوشت کُ است» (کاسیرر .) 31 : b 013،برا انديشۀ اسطورها اهمیت هر زئای
از بدن انسان (دست ،پا ،ناخن ،مو و )...به اندازۀ اهمیت کلیّت يک انساان اسات و تماايز میاان کُا و ا ازاء
وور نمیایرد ،هر خطر که زء را (حتی به وور منفص ) تهديد کند ،کُ شخص را مورد تهديد قرار
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میدهد.

ب ـ یگانگي دال با مدلول؛ از ديگر قوانین بنیادين در آااهی اسطورها «عدم تماايز میاان دال و مادلول»
است؛ در هان شک يافته برمبنا اين شک معرفتی ،شیء با «نام»« ،نشانه» يا «تصوير» آن از يکديگر نامتمايزند
و وحدتی وهر با يکديگر دارند .در اين هان تمايز میان «دال » و «مادلول » و اود نادارد و ايان مسائله
چیز است که به نظر می رسد در ديگر قلمروها بیان سمبلیک مانند زبان و هنر نیز تا حد زياد و اود دارد
(سلوکوور ،)01 : 011،يعنی در زبان تا همین اواخر ،ذا ِ شیء به طور بیواسطه در واژه (نام شیء) مشخص و
متعین شده است و تعادل کاملی میان شیء و واژه (دال و مدلول) برقرار بوده است .در هنار نیاز در شاک هاا
آغازيش ،میان تصوير و شیء تمايز و ود نداشت (نقاشی نخستین انسان بر ديوارههاا غارهاا) .در مجماوع
عدم تمايز میان دال و مدلول در آااهی اسطورها در فرآيندها نامااذار  ،تصاويرار و ا ارا مناساک
بیشتر نمايان اشته است.

دال ،همان مدلول است

نام اذار

نام ،همان نامیده است.

تصويرار

تصوير ،همان شیء است

ا را مناسک

بازيگر ،همان نقش است

تصوير شماره  .مصداقهايی از قانون همسانی دال و مدلول در آااهی اسطورها (منبع  :نگارنداان)

تمايزاتی که امروزه میان شیء و نام قائ میشويم  ،متعلِ به تام عقننی و شاناخت فلسافی ا علمای مای-
باشد؛ در آااهی اسطورها  ،سخن و نام بر چیز داللت نمیکنند و چیز را مشخص نمینمايند ،بلکاه خاود
آن چیزند و همانند آن عم میکنند « .نام و شخصیت با هم يکی هستند  ...در مناسک تشرف ،به شخص ،نام
ديد میدهند ،زيرا آنچه او در اين مناسک دريافت میکناد ،خاودِ تاازها اسات»(کاسایرر.)15 : b 013 ،
معرفتِ اسطورها تصوير يک شخص يا شیء را نیز مانند نامشان ،با خودِ شخص ياا خاود شایء همساان مای-
انگارد و تصوير نیز همانند واژه ،دارا نیرو واقعی است .بنابراين هر چه بر سار تصاوير شاخص بیاياد ،خاود
شخص را نیز متاثر میکند.
ادو تصوير و ادو شیء هیچااه از يکديگر متمايز نیستند .ابزار برا

اادو کاردن

يک شخص همان قدر میتواند تصوير آن شخص باشد که ا زائی از بدن او مانند موها و
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ناخن ها ،اار سوزنهايی را در تصوير دشمن فرو بريم يا تصوير او را مورد اواابت تیار
قرار دهیم ،خود او نیز بیدرنگ مورد اوابت قرار خواهد ارفت(همان.)11 :

همچنین در اين آااهی ،شخصی که مناسکی را ا را میکند ،به خدا يا شیطان ا که در نقشاش بااز مای-
کند ا تبدي میشود .آنچه در اين مناسک اتفاق میافتد ،ورفاً به نمايش درآوردن تقلید يک واقعاه نیسات،
بلکه مشارکتی حقیقی در خود واقعه است.
ج ـ یگانگي اجزای یک رابطه؛ در آااهی اسطورها  ،وقتی که انسان ،شیء يا پديدها در فرآيناد ياک
رابطه قرار میایرد ،همسانیا

وهر میان تماامی ا ازا رابطاه پدياد مایآياد و تماامی آنهاا از اوهره و

ويژایهايی يکسان برخوردار میشوند .اين قانون بنیادين بیشترين تاثیرا خود را در ادراکا علیّتی اسطوره-
ا نشان میدهد .روابطی که اسطوره میان عناور وضع میکند به اونها است که باین عناوار ناه تنهاا رابطاۀ
ايدهآل دوسويها برقرار میشود ،بلکه اين عناور به طور مثبت با يکديگر همهويت میاردند و همۀ آنها يک
چیز میشوند.
اشیايی که به معنا اساطورها باا يکاديگر تمااس حاوا مایکنناد ،خاواه ايان تمااس
مجاور فضايی يا توالی زمانی باشد ،خواه مشابهتی دور باشد و خاواه عضاويت در ياک
طبقه و نوع باشد ،آنهاا ديگار اشایايی متعادد و متکثار نیساتند ،بلکاه از ديادااه اساطوره،
وحدتی وهر

دارند (.)Cassirer, 1955: 148

 3ـ 3ـ واسطههای ادراکي :
واسطهها ادراکی در آااهی اسطورها مهم ترين ابزارها معرفتی انسان هستند که هان اشیاء و پديدهها باه
واسطۀ آنها ادراک میشود .اين واسطهها ادراکی که شام «فضا»« ،زمان» و «عدد» میباشند در هر شاکلی از
آااهی انسانی حضور دارند ،اما ويژای و قدر آنها در آااهیها مختلف ،متفاو است .به عنوان مثال در
آااهی علمی ،فضا ،زمان و عدد واسطهها منطقی هستند که از طريِ آنها انبوهها نابسامان از ادراکا حسی
به تدريج در يک سیستم تجربه ،متشک

و منتظم میشوند .در اين آااهی« ،نمايش نظم مو اود در مجااور

مکانی اشیاء و نماياندن نظم مو ود در توالی زمانی وقوع پديدارها و نشان دادن انتظاام پايادار کمای و عادد

_____________________________________________
 اسطوره فقک و ودِ بیواسطه و تاثیر بیواسطه را میشناسد .از اين رو روابطی که اسطوره میان اشیا وضع میکند روابک منطقینیستند که وقتی میان اشیا قرار ارفتند آنها را از يکديگر متمايز کند و نیز به يکديگر مرتبک نمايند ،بلکه برعکس  ،روابک اسطوره ا
نوعی چسباند که میتوانند نا ورترين عناور را به هم بچسبانند (کاسیرر.) 6 ، b 013،

 الهی بندی دست ِگاه شناخت ِی «آگاهی اسطوره ای» از منظر ارنست کاسیرر655 ....

وور انتظام حاکم بر هان ،حاو کارکرد اين واسطهها مایباشاند»(کاسایرر .) 11 : b 013 ،بناابراين فضاا،
زمان و عدد در آااهی علمی اوول موض شناختِ رياضی هساتند و بارا تماامی شاناخت تجربای و علمای،
میانجی واقع میشوند .اما در آااهی اسطورها اين سه واسطۀ ادراکای ،خصووایا و کارکردهاا متفااو
داشته که کامنً وابسته و متاثر از نفوذ قوانین بنیادين اسطورها میباشند .آاااهی اساطورها باه مانناد فرآيناد
شناختِ علمی به يافتن امور ثابتِ بنیاد نمیپردازد تا از اين طريِ امور متغیر و نفس امار تغییار را تبیاین کناد؛
همچنین آااهی اسطورها به قالب بند مفاهیم فضا و زمان از طريِ ثبا بخشیدن به پديدارها متغیر حسای
دست نمیيابد ،بلکه تنها تقاب ارزشی بنیادين «مقدس» و «نامقدس» ،که اوا مرکاز ايان آاااهی اسات در
مورد واقعیت فضايی و زمانی نیز به کار میبرد« .اين لون بنیاد و ارزشمدارانه بر همۀ تقسیمبند ها وياژه و
ترکیب ها خاوی که درون فضا و زمان ،به منزله يک کُ  ،وور میدهد ،حاکم است» (همان ) 53 :يعنای
فضا و زمان و عدد نقشی میانجی ارانه را برا روحانی و معنو کردن قلمرو اسطوره بر عهده دارند .از ديدااه
اسطورها خصلت «قداست» بیش از همه در مکانها مقدس ،روزها و فص ها مقدس و نهايتاً اعداد مقدس
تجلی میيابد ( .)Cassirer, 1955در اينجا تقاب میان مقدس و نامقدس ديگر تقابلی موادود و خااص نیسات،
بلکه تقابلی حقیقتاً استرده و فراایر است.
الف ـ فضای اسطورهای؛ در فضا اسطوره ا هر وضاعیتی و هار هتای از فضاا ،ااويی لوان خاوای از
مقدس و نامقدس دارد و چون بر پايۀ قوانین اسطورها  ،ويژای و لون کُ در تاکتاک ا ازايش نیاز پايادار
میماند و بر اثر تقسیم و تفکیک از میان نمیرود ،هر قدر کُ فضايی را به ا زايش تقسیم کنیم ،باز «هر وفتی
که به استرۀ مقدس يا نامقدس فضا خاوی تعلِ داشته باشد ،بیدرنگ به موتوا اشایايی کاه در آن موا
قرار دارند نیز منتق میشود» (کاسایرر 53 : b 013،و  .) 5نخساتین تماايز فضاايی در آاااهی اساطورها
تمايز میان دو قلمرو از و ود است :يکی قلمرو معمولی که در دسترس عموم است و ديگار مووطاۀ مقادس
که از مویک پیرامون خود متمايز شده و اطرافش را حصار کشیدهاناد ،کاه در برابار قلمارو نامقادس موافظات
شود  .اين تمايز ارزشی متماي به اين است کاه باه واور تصاوير درآياد کاه از لوااظ فضاايی متماايز و
داست و دايرۀ و ود ويژۀ خود را تشکی میدهد؛ يعنی مکانی میشود کاه از پیراماون خاود ادا شاده و
حدود و ثغور ثابتی پیدا کرده است و درمیان آن مصور اشته است .ورود و خروج به اين مکان طباِ قواعاد
مشخص و مقدس وور میایرد و اذر از اين قلمرو اسطورها به قلمرو ديگر آن مساتلزم ا ارا مناساک
اذر است که اين مناسک را بايد دقیقاً به ا آورد.

_____________________________________________
 -درااه ،موراب ،بارااه و ايگاه ،واژه هايی هستند که غالباً در زبان برا بیان ابهت و قداست مکانی به کار برده میشوند.
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ب ـ زمان اسطورهای؛ مناسک و شعائر اذار را نه فقک به هنگام رفتن از يک شهر به شهر ديگر و از ياک
اقلیم به اقلیم ديگر بايد انجام داد ،بلکه در اذر از يک مرحلۀ زندای به مرحلۀ ديگر آن نیز مناسک خاوی را
بايد ا را کرد (سلوکوور .) 011 ،يعنی در معرفتِ اسطورها معنا «زمان» فقک از طرياِ تماايز ماراحلش باه
دست میآيد؛ «حس مراح » در همۀ وقايع حیا و به ويژه آنهايی که به اذر و انتقال از يک سن به سن ديگر
يا از يک موقعیت ا تماعی به موقعیت ا تماعی ديگر ارتباط مایيابناد ،حاس مایشاود  .بادين ترتیاب بارا
آااهی اسطوره ا  ،زمان کمّی و انتزاعی يعنی زمانی که دائماً به پیش رود و طبِ قاعدها مشخص تکرار شود
و توالی داشته باشد ،مو وديتی ندارد ،برا اسطوره فقک شک ها زمانی يا موتوا خاص و ود دارد .اعمال
مقدس خاص به زمانها خاص و فص ها خاوی اختصاص میيابند؛ اار اين اعمال مقدس به موقع به ا
آورده نشوند ،همۀ نیارو تقدسشاان را از دسات مایدهناد ...« .0روزهاا مقادس ،اعیااد و شانهاا ،رياان
يکنواخت حیا را قطع میکنند و خطوط مشخصی برا مرزبند زمان معرفی ماینمايناد»(کاسایرر: b 013،
 31و .) 35
در آااهی اسطورها  ،هر قدر هم که مفهوم اسطوره ا

ا دينای زماان ،کلای و هانشامول شاود ،بااز هام

«کیفی» است و کیفی میماند؛ يعنی فرم زمان اسطورها نیز به مانند فضاا اسطورها باه طنین تقاب ارزشی و
بنیادين اسطورها  ،يعنی به نووۀ توزيع طنین ها بنیاد و ارزشی امر مقادس و امار نامقادس وابساته اسات .از
سو ديگر آااهی اسطوره ا با قرار دادن موتوا خاوی در اذشتۀ دور يعنی با نهادنش در اعماق اذشته ،نه
فقک آن را «مقدس» میکند ،بلکه «مو وديت آن موتوا را تو یهپذير نیز مایساازد» ( عفار  .)10 ، 033 ،باه
نظر میرسد اين آااهی نوعی «تقدير» موتوم و مشخص شاده در زماانهاا آغاازين را بارا شخصایتهاا و
پديدهها معتبر میداند و در ودد بر میآيد تا علّت و ود رويدادها را با ار اع آنها به اذشاته تو یاه کناد،
زيرا در اين آااهی« ،و ود اذشته ،ديگر چرا ندارد ،اذشته ،چرا چیزهاست» (.)Cassirer, 1944: 117

_____________________________________________
 مثنً به هنگام اذر از کودکی به بلوغ ،از تجرد به ازدواج ،از بی فرزند به مادر و... با ا را دقیِ برخی از مناسک ،اذار سالم آنان از آغاز تا انجام تضمین می اردد؛ زايش و مر  ،باردار و مادر شدن ،به بلوغرسیدن و ازدواج کردن همه با مناسک خاص اذر و تشرف مشخص میشوند .اين عقیده رايج است و به شک ها اونااون در
اطراف و اکناف هان مشاهده می شود که در اذر از يک قلمرو زندای به قلمرو ديگر آن ،انسان «من ديد » به دست میآورد؛
کودک با رسیدن به بلوغ ،اويی میمیرد ،کودک می میرد تا به عنوان يک وان و يک انسان بالغ دوباره متولد شود (کاسیرر،
 35 :b 013و .) 36
 -0از نظر آااهی اسطورها  ،فواو زمانی رشتهها ساده ،يکنواخت و ممتد را از لوظا تشکی نمیدهند ،بلکه هر يک از آنها
موتوا غلیظی دارد که اين موتوا مو ب می شود که آنها يا مشابه يا نامشابه  ،نظیر هم يا متفاو با يکديگر ،يار هم يا دشمن هم
باشند (همان.) 35 :

 الهی بندی دست ِگاه شناخت ِی «آگاهی اسطوره ای» از منظر ارنست کاسیرر65 ....

ج ـ عدد اسطورهای؛ «عدد» در کنار فضا و زماان ،ساومین واساطۀ ادراکای عظیمای اسات کاه بار سااختار
معرفتِ اسطورها حاکم است .در فرآيند شناخت علمی ،عدد ،حلقۀ رابک مهمی است که مایتواناد در ماورد
اونااونترين و نامتشابه ترين موتويا به کار رود و از اين طريِ آنها را به وحادتی مفهاومی برسااند .قادر
منطقی عدد در همین به هم پیوستن و از هم اسستن روابک و ثبا بخشیدن به حدود و نسبتها نهفتاه اسات؛
در نگرش علمی ا تجربی ،اعداد ،هیچ اونه اختنف بنیادينی با يکديگر ندارند و اخاتنف و تمايزشاان تنهاا در
وضع هر يک از آنها در دستگاهِ اعداد است .اما در قلمرو اسطوره وضاع باه اوناها ديگار اسات و اعاداد باه
شکلی ديگر بر ما لوهار میشوند ،مهمترين اين تمايز ،آااهی از اين مهام اسات کاه «اعاداد در ايان قلمارو

سرشتی کیفی دارند؛ در اينجا هر عدد  ،ذا خود و سرشتِ فرد و قدر خاص خويش را داراسات و ايان
مو وديت اوی می تواند ذا و نیرو خود را به هر چیز که زيردستش قرار ایرد نیز منتق کند» (کاسیرر،
3: b 013

ا  .) 03در آااهی اسطورها هر يک از اعداد ،دارا خصلتی خاص ،انفاراد و کیفای هساتند؛

آنها همگونی مطلقی ندارند ،بلکه هر عدد ،و ود کامنً متمايز از ديگر اعداد دارد و هر عدد ،به نوعی ،طنین
خاص خود را داراست .در حالی که در تفکر علمی ،عدد ،ابزار ستر ِ تبیین علمی است ،در انديشۀ اساطوره-
ا « ،عدد به منزلۀ وسیلۀ انتقال مدلول دينی به کار میرود؛ يعنی در اين شک از آااهی ،عدد ،واسطها بارا
معنو و روحانی کردن است» (همان.) 03 :
 3ـ 4ـ مقوله های ویژه:
به طور کلی ،هم آااهیاسطورها و هم آااهیعلمی با هدفِ سااماندادن باه موتوياا ِ آشافتۀ موسوساا ،
شیوهها ترکیبی همانند را به کار میبرند .اين شیوهها ترکیبی ،شک ها کلی ادراکِ شاهود و ادراک
مفهومیاند که موصول آنها ،وحدتی آااهیبخش میباشد؛ در اين میان آااهی اسطورها بارا نیا باه ايان
هدف ،از مجراها خاوی که سرشتِ ذهنی و قوانین بنیادينش تجويز میکند ،عبور مینمايد .برا فهم کام -
تر اين سرشت متفاو و خاص ،فهم تصوير کاه آاااهی اساطورها از مقولاههاا «کمیّات »« ،کیفیات »0و
«تشابه »1ارائه میدهد ،ضرور است .مقولههايی که در نگاهِ نخست در آااهیعلمی نیاز حضاور و نقشای پار-

_____________________________________________
 -در اينجا نیز بر طبِ قوانین اسطوره ا  ،هر چیز که به نوعی با عدد مرتبک شود و هر چیز که در خودش شک و قدر

عدد

خاوی را نمايان سازد ،و ودش برا آااهی اسطورها  ،و ود معمولی و علیالسويه نیست ،بلکه به خاطر ارتباطش با عدد
خاص ،مدلول کامنً تازه و همسان با آن عدد پیدا میکند (کاسیرر) 0 : b 013 ،
2- Quantity
3- Quality
4- Similarity
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رنگ در ادراکا انسانی دارند؛ اما در اسطوره تابع موضی از قوانین اسطورها میباشند .اين مقولههاا وياژه
در آااهی اسطورها در فضايی مابین واسطهها ادراکی و خود ادراکاا قارار مایایرناد و باه مانناد ديگار
موتويا ِ اين آااهی ،بر مبنا قوانین اسطورها حرکت میکنند.
الف ـکمیّت اسطورهای؛ مقولۀ «کمیّت» در اسطوره ،مقولها عدد نیسات ،بلکاه کاامنً ارزشای باوده و
خود تابعی از قانون اسطورها «يگانگی زء با کُ » است ( .)Cassirer, 1955هر زئی از يک کُ  ،هر چقدر
هم ناچیز ،همان کُ است .همچنین در اين مفهوم به طاور بایواساطه ،طناین تقابا ارزشای و بنیاادين آاااهی
اسطورها نیز دربافت می شود ،قلمرويی کم اماا مقادس ،در مقابا قلمروهاا بسایار نامقادس؛ ياک شاخص
مقدس در مقاب هزاران هزار شخص عاد (نامقدس).
ب ـکیفیت اسطورهای؛ در انديشۀ علمی و تجربی...« ،خاویت يا کیفیتِ وياژۀ ياک سام ،ناوعی اوهر
ماد نیست ،بلکه چیز هست کامنً حادث که بر اثر تولی عِلی به مجموعها از شرايک و روابک و نسبتهاا
تجزيه میشود» (کاسیرر .) 0 :b 013 ،اما تا زمانی که اين شک از تولی منطقی رشد نکارده باشاد ،شایء و
خاویت نمی توانند کامنً از يکديگر متمايز شوند و به همین سبب قلمرو مقولها اين دو مفهوم در هم تاداخ
میکنند و در هم میآمیزند .مقولۀ «کیفیت» در معرفتِ اسطورها مرتبک با «خاویتِ » چیز نیست که نبها
از شیء را تعريف کند ،بلکه «خاویت» ،کُ شیء را بیاان مایکناد و کُا شایء در آن قارار دارد .از ديادااه
اسطوره « ،واقعیت فقک بر يک سطح قرار دارد و فاقدِ عمِ است ،بنابراين وهر و همین ياک اوهر ،خاواص
[کیفیتها ] مختلفی ندارد» (همان .) 3:در اين برداشت از کیفیت نیز طناین قاوانین آاااهی اساطوره ا باه
ويژه قوانین «يگانگی زء و کُ » و «يگانگی دال و مدلول» مشاهده میاردد .از سو ديگار «کیفیات» در ايان
شک از آااهی ،هويتی کامنً وهر دارد.کیمیااار و طاالعبینای وارفاً بیاانهاا مختلاف ياک شاک از
انديشهاند ،يعنی انديشۀ اسطورها که برا هر کیفیت ،هر وفت و هر خاویت ،هويت ماد و اوهر قائا
میشود.
ج ـ شباهت اسطورهای؛ انتظام بخشیدن به آشفتگی تاثرا حسای را کاه بار اثار آن ااروههاا معینای از
تاثرا براساس شباهتشان انتخاب میاردند و مجموعهها خاوی را بهو ود میآورند ،هم انديشۀ اسطورها
انجام میدهد و هم انديشۀ منطقی و علمی؛ اما در آااهی اسطورها « ،هر ناوع شاباهتی میاان نمودهاا حسای
اشیا مختلف يا میان نووۀ عم آنها ،سرانجام با اين فرض توضیحپذير میشود که يک علّاتِ مااد  ،و فقاک
همان يک علّت ،به نوعی در اشیا مشابه و ود دارد» (همان ) 1 :و برايناساس ،هر اوناه تشاابهی کاه میاان
نمودها حسی اشیا مختلف و ود داشته باشد از ديدااهِ معرفتِ اسطورها مبنايی میشود بارا اينکاه ايان

_____________________________________________
1- Properties
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اشیاء را متعلِ به نس اسطورها واحد بدانند .در اين آااهی تمايز دقیِ میان ذاتی و عرضای ،اساسای و
غیر اساسی و ود ندارد؛ زيرا که اسطوره هر تشابه قاب درکی را بیان بیواسطۀ اين همانی ذا آنها میداند .در
اينجا ،هرااه چیز مشابۀ چیز ديگر باشد ،کُ شیء نخست در شیء مشابه نیز و ود دارد.
در يک بیان کلی در خصوص اين مقولهها سهاانه ،می توان اينگونه اظهار داشت که آاااهی اساطورها
با مودود و موصور نمودن امور و پديدهها و تمايز فرد و نوع و نس که به معنی طبقهبند منطقی و تجريد و
تَعیُن کردن امور است ،بیگانه است .درست همانگونه که اسطوره ،کُ را در هر يک از ا زايش میبیند ،در هر
نمونها از يک نس ،به طور بیواسطه ،آن نس را با تمامی خصايص اسطورها اش مشاهده میکند.
3ـ 5ـ ادراکات:
تمامی موارد و ويژایهايی که تاکنون از موتوا آااهی اسطورها معرفای شاد ،تااثیر و حضاور خاود را در
«ادراکا اسطورها » بر ا مایااذارد؛ مجموعاۀ باورهاا ،رفتارهاا ،کانشهاا و آثاار انساانی ،در دورههاايی
موصول نوع ويژها از ادراکا انسانیاند که برمبنا قوانین ،واسطهها و مقولهها اسطورها شک میيابناد.
بسیار از باورها عامیانه يا فولکلور ،مناسک و مراسمهاا قاومی و باه وياژه رواياتهاا اسااطیر اقاوام و
تمدنها ،نمونهها شاخصی از اين ادراکا اسطورها میباشند .اين ادراکا را میتوان در سه اروه «علیّات
اسطورها »« ،تجسم اسطورها » و «تفکیک اسطورها  »0مورد مطالعه قرار داد.
الف ـ علیّت اسطورهای؛ در انديشه و هانبینی علمی ،اذر از هان تااثرا ِ حسای بایواساطه باه هاان
شهود باواسطه و به ويژه دستیابی به هان بازنمايی فضايی ،هماواره باه ايان امار مناوط اسات کاه در ساینن
تاثرا ِ حسی نامتمايز و نامشخص ،نسبت ها ثابتی کشف اردد که در تاثرا ِ حسی همواره برقرارند و تکرار
میشوند« .بارها به ثب و رسیده است که امور ثابت و پايدار تجربۀ ما ،در واقع فقک به طور نسبی چنین بودهاناد
و خود بايد به امور ثابتتر و پايدارتر متکی باشند؛ لذا هراونه درکی از شیا خاص ،مستلزم عم سانجش

و ارزيابی است»( عفر  .)15 ، 033 ،در انديشۀ علمی ،امر زئی در ارتباط با مفهوم «قانون علمی» درک می-
شود .البته واقعیتِ خاص يا امر زئی (پديدار) مو وديت دارد ،اما آنچه و ودش را تضمین میکناد و اعتباار
می بخشد اين است که آن را مورد از قانون عام علمی بدانیم« .آنجا که ادراکِ حسی [اسطوره ا ] فقک خود
را به اين موضوع قانع میکند که «چه» موتواياتی را درک کرده است ،انديشۀ علمی اين «چه» را «به اين علت»
تبدي میکند» (کاسیرر )31 :b 013 ،و زنجیرها ايدآل از وابستگی معلول به علت را قرار میدهد و آنجا که

_____________________________________________
1- Mythical causality
2- Mythical embodiment
3- Mythical separation
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معرفتِ احساسی و عاطفی اسطورها  ،فقک همبود مسالمتآمیز از پديدارها يا تودها از اشیاء را مایبیناد،
انديشۀ سیستماتیکِ علمی ،کنفی پیچیده از «شرايک» را فهم میکند که در آن هار موتاوا وياژها  ،ايگااهِ
خاص خود دارد.
اما اين تفکر انتزاعی تولیلی و شکافنده که عاملی ويژه را در مجموعها پیچیاده باه عناوان «علّات» بیارون
میکشد ،در آااهی اسطورها نمیانجد .اسطوره فاقاد اراده بارا فهام پديادههاا از طرياِ موصاور نماودن
منطقی آنها و تبیینشان به کمک مجموعاها از علّات و معلاولهاسات .در انديشاۀ اساطورها ماوارد مانناد
«همزمانی رويدادها و مجاور فضايی و تماس آنها ،میانشان ارتبااطی عِلّای ايجااد مایکناد»(کاسایرر:b 013،
13ا .) 30آنجايی که انديشۀ علمی از «تغییر» سخن میاويد و میکوشد بر مبناا قاعادها عِلّای و کلای ايان
تغییر را درک کند ،انديشۀ اسطورها فقک «مسخ » ساده را می شناساد؛ باه ديگار ساخن ،هنگاامی کاه انديشاۀ
علمی فرآيند تغییر را بررسی میکند ،اساساً با تبدي يک شیء به شیء ديگار سار و کاار نادارد؛ اماا در ساويۀ
ديگر آااهی انسانی« ،مسخ اسطوره ا همیشه ثبت يک رويداد منوصر به فرد و خاص است ،و آن تبدي يک
مادۀ ملموس و منوصر به فرد به مادۀ ملموس و منوصر به فردِ ديگر»(همان.) 30 :
در حالی که انديشۀ علمی اساساً هدفش برقرار رابطاها روشان و بایابهاام میاان علّاتهاا و معلاولهاا
مشخص است ،انديشۀ اسطورها موضوع «منشاء»ها را مطرح میکند ،کاه در تبیاین واساطۀ اساطورها زماان،
بدان اشاره شد .همچنین «ارادۀ» يک شخص به عنوان عم آزاد يک اِراده و در نتیجه به عنوان نوعی علیّت در
انديشۀ اسطورها  ،خود نیاز به تبیین ندارد و پذيرا تبیین بیشتر نیست(همان) 36 ،؛ و در نهايت ،هنگاامی
که در انديشۀ علمی و تجربی ،اين ديدااهِ علیّتی ،که کُ ناشی از ا زايش اسات ،بار اماور و پديادارها حااکم
است ،در آااهی اسطورها  ،بیتفاوتی کاملی میان تمايز کُ با ا زايش و ود دارد؛ در ايان انديشاه ،کُا باه
ا زايش تقسیم نمیشود ،بلکه بر پايۀ يکی از قوانین بنیاد آااهی اسطورها  ،زء ،بی واسطه کُ است .
ب ـ تجسم اسطورهای؛ از ديگر نمودها ادراکی آااهی اسطورها نوع خاص «تجسام» در ايان آاااهی
است و آن وهرۀ ماد قائ شدن برا امور ذهنی و معنو است؛ اين شک ادراکی ،کشمکش يا ديالکتیکی
را به وضوح برمن میکند که تخی اسطورها در آن حرکت میکند .اسطوره ،وفا ورفاً ارزشی و اخنقی
را به عنوان وهرها ماد قاب انتقال میشناسند« .حتی ايی که به نظر میآيد انديشۀ اساطورها  ،عملای را

_____________________________________________
1- Metamorphosis
 بر همین پايه است که بر ا اذاشتن ته مانده غذا و استخوانها اوشتی که خورده شده است خطرا عظیمی دربردارد ،زيراهر اتفاقی که بر اثر ادو دشمن برا ته ماندۀ غذا رو دهد بر غذايی که ذب بدن شده و بر شخصی که آن را خورده نیز رو
خواهد داد (کاسیرر.) 3 : b 013،
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به تعداد مراح تقسیم میکند ،عم را به وور کامنً ماد میبیند و هر وافتی از از عما را منتساب باه
کیفیتِ مادۀ خاوی میکند که از سمی به سم ديگر انتقال يافته است» (کاسیرر .) 5: b 013،حتی مفهاوم
اسطورها «نیرو» در اينجا متفاو از مفهوم علمی آن است .اسطوره هراز نیارو را رابطاها دينامیاک ياا بیاان
مجموعها از روابک عِلّی نمیشناسد؛ بلکه همیشه آن را « اوهر مااد » مایپنادارد  .اوهر مااد نیارو در
سراسر هان توزيع شده است ،اما به نظر میرسد که در بعضی اشخاص مقتدر مانند ادوار و کاهن و رئایس
قبیله و پهلون تمرکز يافته است .از اين مخزن نیرو ،تکههايی می توانند دا شوند و بر اثر تماس ،به فرد ديگر
داخ شود .بر همین اساس است که در انديشۀ اسطورها «مرضی که انسان بدان دچاار مایشاود ياک فرايناد
نیست که توت شرايک کلی و شناخته شدۀ تجربی در کالبد انسان عم کند ،بلکه ديو اسات کاه شاخص را
تسخیر کرده است» (همان).
ج ـ تفکیک اسطورهای؛ تفکیک و تمايز اسطورها از ديگر ادراکا ِ اين آااهی است که به طور مستقیم
در ارتباط با تقاب بنیادين و مرکز اسطورها از «مقدس» و «نامقدس» و نیاز «قاوانین اساطورها » قارار دارد و
همه شک ها اشتقاقيافته و باواسطۀ شناختِ اسطورها  ،به رغم پیچیدای و تعالی معنو يشان تا حادود باا
همین تقسیمبند اساسی و اولیه ،مشروط شدهاند .هماناونه که در تبیین واسطهها اسطورها اشاره شد ،مرز
مشخص و واضوی که هان را از لواظِ فضايی و زمانی به اينجا و آنجا و قب و بعاد و نیاز قلمارو اماور وارفاً
تجربی و قلمرو امور متعالی تقسیم کند ،در آااهی اسطورها و ود ندارد؛ در ادراکا ِ اين شک از آااهی،
« ...يکنواختی و همسان بودن موتويا آااهی را با معرفی بعضی تمايزا در ارزش ،ايگاه و مرتبه بر هم
میزند و به موتويا علیالسويه شک و معنا میبخشد و تمامی واقعیت و همۀ رويدادها بر پاياۀ تقابا بنیااد
مقدس و نامقدس تقسیمبند میشوند» (کاسیرر.) 1 :b 013،
در اينجا کمکردن فاولۀ اين تمايزا تنها برمبنا قوانین سهاانۀ اسطورها امکانپذير است ,يعنی قوانینی
که براساس آنها « زء ،همان ک است»« ،دال ،همان مدلول است» و «ا ازا ياک رابطاه باا يکاديگر همساان
هستند».
 6ـ ارائه تصویری یکپارچه از دستگاه شناختي کاسیرر:
با بررسی و شناسايی موتوا و ويژایها آااهی اسطورها  ،اکنون میتوان تصوير اليهبند شده از دساتگاهِ
شناختی اي ن شک از آااهی ،از منظر ارنست کاسیرر ارائاه داد کاه بار پاياۀ آن ايگااه و رواباک میاان قاوانین
اسطورها  ،واسطهها ادراکی ،مقولهها ويژه و ادراکا اساطورها مشاخص و تبیاین مایااردد .همچناین
تمامی اين موتواها بر پايۀ تقاب بنیادينی که هستۀ مرکز اين آااهی را اشغال کارده اسات ،هساتی مایيابناد؛
يعنی تقاب مقدس /نامقدس .اين موتواها بر پايۀ نزديکی و مجاور باا هساتۀ مرکاز ايان دساتگاه شاناختی،

علم هش
 611دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311

میزان تاثیراذار بیشتر بر اليهها بیرونی پس از خود دارند .بر پايۀ اين دستگاهِ شناختی ،بسیار از باورها،
مناسک و به ويژه شخصیتها ،کنشها ،مکانها و زمانها مجسم شده در روايتها اساطیر اقوام ،تو یه-
پذير و قاب درک میاردد .در تصوير شماره الگويی از اين دستگاهِ شناختی مشاهده میشود.

تصوير شماره  .اليه بند دستگاه شناختی آااهی اسطورها از منظر کاسیرر (منبع :نگارنداان)

نتایج مقاله
مهمترين دغدغۀ ذهنی ارنست کاسیرر ،فیلسوف بزر

نوکانتی ،همچون هار انديشامند پاروردۀ مکتاب کانات،

مبوث معرفتشناسی و بازشناختِ عناور تشکی دهندۀ شناخت انسانی و چگونگی تکوين و تکام خرد بشر و
حدود و ثغور توانايیها و کارآيیها آن بود .و از يک سو به مانند کانت ،تنها مسیر شاناختِ انساانی را از راه
فرم هايی از مفاهیم ذهنی و انتزاعی که در واقع ابزارها شناختی انسان هساتند ،مایدانسات ،و از ساويی ديگار
عمیقاً معتقد بود که اين فرم ها تنها باه واور و الگوهاا عقننای موادود نیساتند ،بلکاه فارمهاا و الگوهاا
غیرعقننی نیز در فرآيندِ شناخت انسانی نقش دارند ،چرا که منطِ آااهیبخش انسانی ،پیوسته عقننی نبوده -
است و حواس و عواطف انسانی نیز در شک بخشی واور هاا شاناختی او دخیا باودهاناد .کاسایرر تاکیاد
فراوانی داشت که ذهن انسان بايد از طريِ وور بخشیدن به هان تصاوير و هان مفاهیم و آفريدن فرمها
سمبلیک خود را تجهیز کند؛ بنابراين ذهن انسان فقک در آفرينشهايش از طريِ آنها و نیز از طريِ فعالیتها
خنق خود و در آثار که خلِ میکند به درک خود از هستی نائ میآياد .در ايان میاان و اساطوره را باه
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عنوان يکی از نخستین فرمها شناختی انسان به ما عرضه میدارد و به معرفی ويژایهاا ايان فارم از آاااهی
میپردازد .هادف از نگاارش ايان مقالاه ارائاۀ تبیینای سااختار و روشان از آاااهی اساطورها و الياهبناد
موتواها اين شک معرفتی بر پايۀ سه شاخصۀ «ثابت باودن»« ،بنیاادين باودن» و «اساترۀ نفاوذ آنهاا بار ديگار
موتواها» بود ،که بر اين اساس و با بررسی و واکااو دقیاِ انديشاههاا کاسایرر در ايان خصاوص ،دساتگاهِ
شناختی آااهی اساطورها را در قالاب پانج الياۀ «تقابا بنیاادين»« ،قاوانین»« ،واساطههاا»« ،مقاوال وياژه» و
«ادراکا » معرفی شد و استرۀ نفوذ ا زا شک دهندۀ هر يک از اين اليههاا در ايان دساتگاه شاناختی تبیاین
ارديد؛ بر اين اساس تمامی اين موتواها بر پايۀ تقاب بنیادين «مقدس  /نامقدس» که هستۀ مرکز اين آاااهی
را اشغال کرده است ،هستی میيابند ،همچنین اين موتواها بر پايه میزان نزديکی با هساتۀ مرکاز ايان دساتگاه
شناختی ،تاثیراذار بیشتر بر اليهها بیرونی و پس از خود دارند.
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تخصصی پژوهشنامه اديان (وص  1ا  ، )51شماره .6
سلوکوور ،هار  .) 011(.هنر و ادبیات در اندیشه ارنست کاسیرر ،فصلنامه هنر (وص  63ا  ، )13شماره . 3
ا ضیمران ،مومد  .) 011(.گذر از جهان اسطوره به فلسفه ،انتشارا هرمس ،چاپ اول

ا قاسمی ،نیما  .) 031(.تبیین علمي و تبیین دیني ـ اسـطوره ای ،نقـدعلم گرایـي ،مطـابب بـا فلسـفه
اسطوره شناسي ارنست کاسیرر ،ذهن (وص  05ا  ،)51شماره  01و .05
کاسیرر ،ارنست  .) 03 (.اسطوره دولت ،تر مه يداهلل موقن ،چاپ دوم ،انتشارا هرمس.
همو  .) 033(.رسالهای درباب انسان ،تر مه بزر

نادرزاده ،چاپ چهارم ،انتشارا پژوهشگاه علوم انساانی و

مطالعا فرهنگی.
همو  .) a 013(.زبان و اسطوره ،تر مه موسن ثنثی ،چاپ دوم ،انتشارا مرواريد.
همو  .) b 013(.فلسفه صورت های سمبلیک ،جلد دوم  :آگاهي اسطورهای ،تر مه يداهلل ماوقن ،چااپ
سوم ،انشارا هرمس.
ا موقن ،يداهلل  .) 031(.ارنست کاسیرر؛ فیلسوف فرهنگ ،چاپ اول ،انتشارا دفتر پژوهش ها فرهنگی.
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